
Basella rubra L. sin. Basella cordifolia (Basellaceae)
Spanac de vară, spanac Malabar, basela roșie, spanac din Ceylan

Înălțimea 
8-10 m 

Densitatea : 3-4 plante/m liniar 
Amplasarea : însorire maximală

Plantă vivace în regiunea Tropicilor, cultivată ca anuală, erbacee cu tulpină 
cățărătoare, care poate deveni invazivă. Basela preferă o climă caldă și 
umedă dar este foarte adaptabilă la diverse condiții, astfel se poate cultiva 
și în regiunile cu climă temperată. Este foarte ușor de crescut. Convine 
bine pentru ghiveciuri cu condiția să le furnizați materie organică (2-3 ori 
pe parcursul verii) dar și pe o structură arcuită sau o portiță pentru un efect 
decorativ superb.
Se folosește ca legumă-frunză dar și ca plantă decorativă în Tropici.
Originea : Asia Tropicală (Sud-Est) și este naturalizată la Tropici, coasta 
Indiei și insula Malabar.

    

Combinare pozitivă cu roșii și ardei.
      Alelopatia

Planta este cunoscută în Europa din 1688 datorită, fără îndoială, domnului Van Rheede, gu-
vernor de Malabar, și va avea un succes remarcabil doar în secolul XIX, atât din cauza savorii 
sale, cât și a greutății de cultură. Interesul pentru ea rămâne foarte puternic în Tropici (Africa, 
Asia, Madagascar, etc.).
Basela a fost descrisă și numită de renumitul botanist suedez și părinte al clarificării botanice 
moderne - Carl Linnaeus, în 1753.
În indoneziană, basela este numită ‘bred godol’ ce înseamnă ‘‘plantă cu frunze comestibile 

și fructe violete‘‘ ; în indiană i se spune 
‘‘brette‘‘ ce înseamnă ‘‘frunze bune de mân-
cat‘‘. Cuvântul gandola, asociat cu basela 
în Indonezia, este atestat de Ruphius din 
1750 și citat de domnul Fusee-Aublet care-i 
dă ca echivalent în limba Moră s’’panacul 
Indiilor’’ . Pare probabil că această denu-
mire era curentă pe insula Maurice înainte 
de a fi înscrisă în dicționarele franceze.
Sinonimul baselei, spanac Malabar, vine 
de la Coasta de Malabar aflată pe mar-
ginea Sud-Vest a peninsulei indiene unde 
se găsește și basela roșie și basela albă la 
stare spontană.
Sucul pomușoarelor de basela servea la 
confecționarea cernelii în 1885.

      Ceva din istorie...

Lățimea 
0,2-0,4 m



Frunzele se consumă crude în salate mixte sau fierte în apă, 
la fel ca spanacul, sau în supe cu alte legume căci tulpinițele 
au o ușoară calitate mucilaginoasă, fapt care o face agent util. 
Frunzele proaspete de baselă au un gust ce evocă porumbul 
tânăr. Primele frunze ale baselei au un delicios gust puțin acid-
ulat și piperat.
Basela este foarte apreciată în bucătăria chinezească și cea 
japoneză.
Basela mai prezintă avantajul de a-și păstra culoarea verde 
suculentă chiar după gătirea ei în mâncăruri.
Sucul violet închis din pomușoarele baselei se folosește ca colorant alimentar natural în deosebi 
pentru deserturi.
Basela conține puțin acid oxalic dar foarte multe oligo-elemente, fibre solubile, fier, calciu, clo-
rofilă și vitamine (A și C). Este recomandat să le fierbeți cât mai puțin posibil sau să le rumeniți 
rapid într-o tigaie.
În preparate culinare, basela însoțește foarte bine orezul, cuscusul sau cerealele. Merge bine și 
amestecat cu macaroane, doar cu unt, brânză Parmigeano și busuioc.

Semințele pot fi semănate direct în pământ în aprilie-mai când 
ghețurile au trecut și solul este puțin încălzit deja până  iunie. Base-
la crește ușor atât din semințe cât și din butași.
În perioada rece (februarie-aprilie) se poate semăna câte o 
sămânță în ghiveciuri individuale la adăpost  (balcon, seră, etc.) :
- înmuiați semințele în apă timp de o noapte pentru o germinare 
mai rapidă (circa 7-8 zile) ;
- umpleți ghiveciul sau ghiveciurile cu turf ;
- udați foarte bine substratul înainte de a semăna, de nu semințele 
riscă să fie spălate și deplasate ;
- amplasați câte o sămânță în fiecare ghiveci ;
- presurați un strat de circa 1 cm ca să le acoperiți de turf sau pământ ;
- compactați puțin cu mâna ;
- ulterior, udați plăntuțile individual, pe deasupra.
Puteți păstra foarte simplu semințele de basela de la un an la altul  pur și simplu punând la uscat 
pomușoarele violete și să le păstrați întrun borcan ermetic până la sezonul următor. 

Semănatul 

Se consumă frunzele și extremitățile tandre ale crenguțelor (nu le coaceți prea mult). Planta va 
crește în mod continuu din mai până septembrie sau octombrie în funcție de primul îngheț, nu 
rezistă la temperaturi mai joase de 1°C.
Frunzele, fiind suculente, se păstrează cîteva zile la rece ; un mare avantaj față de spanac sau 
alte frunzoase.

Înmulțirea se face prin semințe. Basela înflorește din mai până septembrie. Florile, roze pentru 
basela roșie, dau niște pomușoare negru-violete foarte drăguțe în spic.
De la moment ce spanacul Malabar a crescut cu bine în grădină, în anul următor veți avea o col-
onie spontană de puieți ce s-au răsădit de la semințele scuturate. Anecdota amuzantă e că veți fi 
nevoiți să-i răriți pentru a face loc altor culturi.
Puteți introduce în grădină ambele forme de baselă, și roșie și albă, căci ele nu se vor hibrida fiind 
vorba de două specii diferite.
Perioada de păstrare a semințelor : necunoscută.

În Moldova, basela pare a nu avea paraziți sau boli (anul de test 2015). Este o plantă ideală 
pentru grădinarii cei mai novice !
Basela apreciază adaosul de îngrășământ organic și vă va mulțumi pentru asta, producând frun-
ze mari cât palma !

Recolta

Înmulțirea

Sfaturi ecologice

Folosința culinară și nutrienții


